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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών

Αθήνα, 25.10.2021
Αριθ. πρωτ.: 15018
Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα:

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και
Τοποθέτηση Σταθερού Εξοπλισμού Ακροατηρίων Νέου Δικαστικού
Μεγάρου Χίου»
Τροποποίηση Όρων της διακήρυξης που αφορούν στην απαιτούμενη Τεχνική
Ικανότητα των συμμετεχόντων – Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
παραλαβής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Συνημμένα:

Η με αριθ. 1/316/21.10.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Με το παρόν ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι με τη με αριθ. 1/316/21.10.2021 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., η με αριθ. πρωτ. 13055/21.09.2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC009240758) Διακήρυξη του εν θέματι Διαγωνισμού τροποποιείται σε ό,τι αφορά
στα άρθρα «2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα», «2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα παρ. Β4»
και «1.5 Προθεσμία Παραλαβής προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού», τα οποία
διαμορφώνονται και ισχύουν ως ακολούθως:
Άρθρο 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμήθειας και
εγκατάστασης εξοπλισμού αντίστοιχου προς τον δημοπρατούμενο, αθροιστικά ή μεμονωμένα,
αξίας τουλάχιστον ίσης προς το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Η
παραπάνω τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή
κοινοπραξίας προμηθευτών θα καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης –
Κοινοπραξίας, υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής
του στην Ένωση - Κοινοπραξία».
Άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα παρ. Β4
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο οικονομικός φορέας
προσκομίζει:
Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός ή/και εκτός
Ελλάδος, για προμήθειες εξοπλισμού αντίστοιχου με τον δημοπρατούμενο. Από τον κατάλογο
παραδόσεων πρέπει να προκύπτει ότι η αξία των προμηθειών αυτών, αθροιστικά ή μεμονωμένα,
είναι ίση ή μεγαλύτερη του 100% του προϋπολογισμού της παρούσας δημοπράτησης»
Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε παράδοση:
α)
β)
γ)
δ)

του παραλήπτη του εξοπλισμού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα,
της ημερομηνίας παράδοσης
της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία
του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας

Η παραδόσεις αποδεικνύονται:
α)

Με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, που να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή
(εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια αρχή, υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των
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προσφερομένων ειδών, ότι αυτή παραδόθηκε επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
σύμβασης).
β) Με τα αντίστοιχα παραστατικά πώλησης (Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο), εάν ο αποδέκτης
είναι ιδιωτικός φορέας, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. βεβαίωση αγοραστή), το
οποίο αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των προσφερομένων ειδών.
Άρθρο 1.5 Προθεσμία Παραλαβής προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 29.11.2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος, την 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

Εσωτ. διανομή:

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
3. Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
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